
Kom med på vårens 
höjdpunkt för alla 
naturälskare!

NATURKÄNNAREN Bert Lindgren tar oss med på vildmarksvandring i Tintomaras spår den 
21-22 april 2018.

Kolmården, den gamla vilda gränstrakten mellan Sörmland och Östergötland, en gång fruktad 
bland resenärerna för sina stigmän och rövare, är en plats där dikt och verklighet, myter och 
naturskönhet vävs samman.

På vandringen I Tintomaras spår lär vi oss för varje år att känna en ny del av vårt lands vilda 
natur, som Hans Lidman så fint skildrat i sin bok ”I TINTOMARAS SPÅR”. 

2018 är det 50:e gången som den gåtfulla Tintomara lockar till vandring i den mytomspunna 
Kolmårdsnaturen. I år besöker vi två nya naturreservat.

Under lördagsetappen
bekantar vi oss med Åboravinens naturreservat, med sin mångfald av unika växter och djur. Vi 
följer en skogsbäck som rinner i reservatet, från dess bävergnagda utlopp uppströms genom 
mossmatteskog och rikkärr till bäckens säregna sluttande källflöden. Vi tar oss upp på 
hällmarksryggarna ovanför, med sina vackra utsikter, gammelfuror, grottbildningar och okända 
kulturlämningar.

På söndagen
går vi längs norrstranden av Båtsmanskärret upp till Skogsbyåsens naturreservat och följer 
Sörmlandsleden genom reservatet, till sevärdheter som Minikanjon, skogssjön Vikitteln och 
utsiktstornet på Sörmlands högsta bergstopp.

Möt upp till upptäcktsfärd i sägenomspunnen Kolmårdsvildmark! 

 2018

 

Start: Lördag 21/4 kl 11:00 från Gamla Åbo, vid Båtsmanskärret , 1 km NV Virlången)  
(GPS: N 58° 46.6213', E 16° 21.6531')

Åter: Söndag före kl 16:00.  (Varje dagsetapp är ca 1 mil.)

Anmälan: Bert Lindgren 0155-723 33        Sven Jonsson  0155-22 74 11

Alla deltagare får 
själva hjälpa till att 
ordna lägerplatsen för 
sin övernattning.  

Kontakt med 
naturen – 
enkel livsstil 
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Nyköpings Frisksportklubb Fågelföreningen Tärnan

Start: Lördag 21/4 kl 11:00 från Gamla Åbo, vid 
Båtsmanskärret , 1 km NV Virlången) 

Åter: Söndag före kl 16:00.                                                   
Varje dagsetapp är ca 1 mil.

Anmälan:  Bert Lindgren 0155-723 33 
Sven Jonsson 0155-22 74 11




